LLISTA DE JOGUINES ACONSELLABLES PER A NENS DE 5 ANYS
Jocs educatius : dominós, memoris, lotos, connector, Rummy junior, cartes UNO,
cartes de famílies, Connecta 4, Tangram, Identic Reto (Educa), Tantrix, d’atzar
Jocs electrònics de preguntes i respostes
Peces de construcció de plàstic per amuntegar: Lego System, modulmax
Playmòbil
Mosaics de destresa manual
Boles, perles, formes geomètriques per enfilar de mida petita
Trencaclosques de cartró a partir de 45 peces
Trencaclosques de cubs
Nines ( amb pocs automatismes ), vestits i complements
Cotxets, llitets,...
Cuina i complements
Supermercats
Jocs de perruqueria, metge i altres oficis
Vehicles diversos, sense piles, de fricció,...
Garatges i pàrquings
Disfresses
Jocs de plastilina
Titelles i teatre de titelles
Instruments musicals de percussió o teclat
Tricicles, bicicletes, xanques de peu
Jocs de punteria: bitlles, diana amb pilotes i “velcro"
MATERIAL
Ceres Manley (són més toves)
Colors de fusta
Retoladors gruixuts i prims
Pintura tempera i aquarel·les amb pinzells
Pintura amb stick
Pelfa, punxó, tisores (n’hi ha per esquerrans)
Quaderns per pintar, amb jocs d’atenció tipus diferències,...
Pissarra magnètica amb lletres per confegir de pal o lligada
Pissarra i guixos
Impremta
CONTES
Col·leccions de llibres adequats als aprenents a lectors. Donen la possibilitat de
disposar de llibres variats tant en temes com en tipus de lletra.

Lletra de pal
Col·lecció dels contes de la Sika i en Joan. Editorial Barcanova
http://www.barcanova.cat
Col·lecció Pas El cavall volador clàssic. Sèrie Trot 1 i Trot 2. Combel Editorial.
http://www.combeleditorial.com
Col·lecció El cavallet de mar. Editorial Animallibres.
http://www.animallibres.cat
Col·lecció Petits contes. Editorial Baula.
http://www.baula.com
Lletra de pal i lletra lligada
Col·lecció Pol i Laia. Editorial Baula
http://www.baula.com
Col·lecció Els Tinatons. Editorial Barcanova
Col·lecció El Nil i els seus ninots. Editorial Barcanova
Col·lecció El Bosc dels colors. Editorial Barcanova
http://www.barcanova.cat
Lletra lligada
Col·lecció Pa amb xocolata. Col·lecció graó, Editorial Teide
http://www.editorialteide.com
Col·lecció Xino –Xano. Col·lecció: Anar llegint... Edicions Tandem
http://www.tandemedicions.com
Col·lecció Els llibres de la tortuga. Editorial La Galera
Col·lecció Cues de sirena. Editorial La Galera
Col·lecció Sirenes. Editorial La Galera
http://www.lagaleraeditorial.com

